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Voorwoord
Dit onderzoeksverslag is tot stand gekomen in de afstudeerperiode van 4 februari tot 27 mei bij de provincie
Zuid-Holland. Het onderzoeksverslag is geschreven in het kader van het onderzoek naar een mogelijk nieuwe
sturingsfilosofie voor verstedelijking in de provincie Zuid-Holland. Door de goede samenwerking met dhr. Looij,
dhr. Koffeman, dhr. van der Klaauw en verschillende sleutelfiguren binnen de provincie Zuid-Holland heb ik,
Robin Schaareman, dit verslag tot stand kunnen brengen. Hiervoor wil ik iedereen, en in het bijzonder de
provincie Zuid-Holland, bedanken.
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Samenvatting
Aanleiding en doelstelling van dit onderzoek
De provincie Zuid-Holland stuurt op stedelijke ontwikkelingen door middel van een contourenbeleid. Kort
gezegd mogen gemeenten uitbreiden binnen de bebouwingscontour en het gebied buiten de contour dient
zoveel mogelijk gevrijwaard te worden van stedelijke functies. De bebouwingscontouren zijn vastgesteld door
de provincie voordat de crisis (in de woningmarkt) begon. Veel uitbreidingsplannen van gemeenten zijn mede
door dit probleem in de ijskast gezet. Hierdoor kan de provincie Zuid-Holland op dit moment moeilijk sturen op
nieuwe ontwikkelingen binnen de uitbreidingsgebieden. Tevens belemmert dit ook regionale afstemming over
bouwprogramma's, aangezien veel gemeenten meer kunnen uitbreiden dan de eigen behoefte. Los hiervan
heeft de contourensystematiek op het gebied van ruimtelijke kwaliteit nadelige gevolgen. De provincie Zuid
Holland is daarom op zoek naar een nieuwe systematiek van ruimtelijke sturing op stedelijke ontwikkelingen.
Het is dan wel de vraag welke plannen er al liggen in de ruimte binnen de bebouwingscontouren die nog niet
gerealiseerd, maar wel bestemd zijn.
Het doel van dit onderzoek is de provincie Zuid-Holland meer inzicht te geven in de actuele status van het
nieuwe stads- en dorpsgebied (uitleggebieden) binnen de bebouwingscontouren van de provincie Zuid-Holland.
Dit inzicht is van belang om wellicht over te kunnen gaan op een andere sturingsfilosofie.
Werkwijze
Allereerst is er voorafgaand het onderzoek een plan van aanpak opgesteld. Dit is tot stand gekomen na
informatie te hebben vergaard van verschillende werknemers bij de provincie Zuid-Holland. Na het opstellen
van het plan van aanpak is begonnen aan de onderzoeksmethodiek. In de onderzoekmethodiek is gekeken
welke literatuur kon worden toegepast bij de verschillende deelvragen. Tot slot is er een model gemaakt
waarin te zien is hoe de resultaten uit het onderzoek naar voren zijn gekomen en zijn er verbanden tussen de
resultaten gelegd.
Belangrijkste discussiepunten
Tijdens het onderzoek zijn methoden bedacht om toe te passen bij het inventariseren van de uitleggebieden in
de provincie Zuid-Holland. In het beginstadium van de uitvoering werd snel duidelijk dat alle uitleggebieden
onderzoeken niet haalbaar zou zijn binnen de periode waarin het onderzoek zou moeten worden afgerond.
Binnen de provincie Zuid-Holland was vraag naar de gegevens voor de Noordrand van Rotterdam. De
inventarisatie is daarom enkel voor de Noordrand van Rotterdam gedaan. Niet alle bestemmingsplannen waren
online beschikbaar, dit maakte het vrij lastig om te bepalen of er wel of geen bouwtitels in het uitleggebied
aanwezig waren. De gegevens die voortvloeien uit deze deelvraag moeten ook altijd besproken worden met de
betreffende gemeente om de betrouwbaarheid vast te stellen. Het uiteindelijke advies wat in de laatste
deelvraag nader is toegelicht komt voort uit meningen en bevindingen van werknemers bij de provincie ZuidHolland. . Deze informatie is samengenomen met mijn bevindingen en eigen mening tot een advies.
Belangrijkste conclusies
Uit de inventarisatie is naar voren gekomen dat de problematiek niet zo zeer in de gehele Noordrand van
Rotterdam een probleem is maar dat dit per gemeente verschilt. Een aantal gemeenten heeft op dit moment al
meer bestemd dan de woning behoefte raming tot 2020 van de provincie Zuid-Holland heeft berekend en
hebben ook nog ruimte in de contour over die niet voorzien is van een bouwtitel. In de inventarisatie en de
analyse is duidelijk aangetoond dat er overprogrammering is binnen de Noordrand van Rotterdam en de
provincie hier actief mee aan de slag is gegaan. Om meer sturing op deze gebieden te krijgen zal er een
wijziging in de huidige sturingmethode moeten komen. De provincie heeft als plicht de ladder voor duurzame
verstedelijking te gebruiken in de nabije toekomst. Deze ladder voorkomt overprogrammering omdat er op
voorhand wordt bepaald of er regionale behoefte is voor nieuwe ontwikkeling. Echter zal de huidige
overprogrammering niet worden opgelost met de invoering van de ladder van duurzame verstedelijking. De
provincie zal dus moeten kiezen welke methode het beste is als het gaat om sturing op stedelijke ontwikkeling.
Het advies wat uit het onderzoek voortvloeit is om een combinatie van beide methoden toe te passen. De
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overprogrammering zal eerst moeten worden opgelost door per gemeente aan te geven welke contour
geschrapt/ingeperkt zal worden. Om planschade zo laag mogelijk te houden zal er voorzienbaarheid moeten
worden gecreeërd, op deze manier krijgen grondeigenaren nog de kans om hun bouwrechten te benutten. Dit
zal via het contourenbeleid kunnen worden gerealiseerd. Als de overprogrammering is opgelost kan er verder
worden gewerkt met de ladder voor duurzame stedelijke ontwikkeling. Deze ladder kan tevens makkelijker op
kwaliteit sturen dan het contourenbeleid, op deze manier kunnen de provinciale belangen worden
doorgevoerd. Nadeel van deze methode van sturing is de tijd van de procedures en de maatschappelijke en
politiek- bestuurlijke discussie bij het wegwerken van de overprogrammering.
Belangrijkste aanbevelingen
In dit onderzoek is aangetoond dat er overprogrammering is binnen de Noordrand van Rotterdam. De provincie
Zuid-Holland zal zelf moeten kiezen welke kant zij op willen gaan. Uitgaand op mijn advies zal er om over te
stappen op een nieuwe sturingsfilosofie, een totale inventarisatie nodig zijn om de overprogrammering weg te
kunnen werken. Aangezien de overprogrammering een aangetoonde problematiek is in verschillende
gemeenten, heeft de provincie Zuid-Holland er inmiddels al wel voor gekozen deze inventarisatie door te
zetten. Om deze inventarisatie zo overzichtelijk mogelijk te houden adviseer ik dezelfde methode te gebruiken
als in dit onderzoek is gebruikt. Om de gegevens te voorzien van betrouwbaarheid wordt aangeraden de
resultaten te delen met de betreffende gemeenten. Op deze manier worden misverstanden over bepaalde
gebieden op voorhand weggewerkt voor deze naar buiten komen.
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1. Inleiding
Aanleiding
De provincie Zuid-Holland stuurt op stedelijke ontwikkelingen door middel van een contourenbeleid. Kort
gezegd mogen gemeenten uitbreiden binnen de bebouwingscontour en het gebied buiten de contour dient
zoveel mogelijk gevrijwaard te worden van stedelijke functies. Dit beleid is vastgelegd in de Provinciale
Structuurvisie (PSV) en de Verordening Ruimte (VR). De VR is een van de instrumenten die de provincie kan
toepassen om het ruimtelijke beleid uit te voeren. Het beleid wordt voor de komende tien jaar bepaald en
hierdoor hebben veel gemeenten nog ruimte voor uitbreiding.
Door de crisis (in de woningmarkt) zijn veel uitbreidingsplannen in de ijskast gezet, aangezien er geen grote
vraag meer is. Hierdoor kan de provincie Zuid-Holland op dit moment moeilijk sturen op nieuwe
ontwikkelingen binnen de uitbreidingsgebieden. Tevens belemmert dit ook regionale afstemming over
bouwprogramma's, aangezien veel gemeenten meer kunnen uitbreiden dan de eigen behoefte. Los hiervan
heeft de contourensystematiek op het gebied van ruimtelijke kwaliteit nadelige gevolgen. De scheiding tussen
stad en land is duidelijk te zien in het landschap en hierdoor is het moeilijk om de relatie tussen stad en land te
verbeteren. Daarom is de provincie op zoek naar een nieuwe systematiek van ruimtelijke sturing op stedelijke
ontwikkelingen. Het is dan wel de vraag welke plannen er al liggen in de ruimte binnen de
bebouwingscontouren die nog niet gerealiseerd, maar wel bestemd zijn.
Doel
Het doel van dit onderzoek is de provincie Zuid-Holland meer inzicht te geven in de actuele status van het
nieuwe stads- en dorpsgebied (uitleggebieden) binnen de bebouwingscontouren van de provincie Zuid-Holland.
De nieuwe stads- en dorpsgebieden (uitleggebieden) zijn gebieden die binnen de bebouwingscontour liggen en
nog niet bebouwd zijn. Dit inzicht is van belang om wellicht over te kunnen gaan op een andere
sturingsfilosofie. Het advies dat uiteindelijk gegeven wordt in het verslag, kan gebruikt worden om de huidige
sturingsfilosofie van de provincie Zuid-Holland aan te passen. Met de verkregen resultaten uit het onderzoek
kan de volgende hoofdvraag worden beantwoord:
Welke plannen hebben de gemeenten in de Noordrand van Rotterdam voor hun nieuwe stads- en
dorpsgebieden (uitleggebieden), gelegen binnen de provinciale bebouwingscontouren, en hoe kan de provincie
sturing uitoefenen op de ontwikkeling van deze gebieden?
Om de hoofdvraag goed te kunnen beantwoorden is deze opgesplitst in de volgende deelvragen:
1.
2.
3.
4.

Wat zijn de mogelijkheden betreffende het sturen op nieuwe stedelijke ontwikkeling, specifiek in de
huidige situatie dat de programmering moet worden bijgesteld?
Wat is de planologische situatie van het nieuwe stads- en dorpsgebied (uitleggebieden) binnen de
Noordrand van Rotterdam?
Hoe verhoudt het planaanbod van de Noordrand van Rotterdam zich tot de aangepaste, regionale
programmering binnen de provincie?
Is het voor de provincie gunstig om over te stappen op een nieuwe sturingsfilosofie en hoe zou dit
geïmplementeerd kunnen worden in het beleid van de provincie Zuid-Holland?

Leeswijzer
Dit onderzoek is opgebouwd uit drie delen, namelijk: literatuuronderzoek, analyse en een advies. In
hoofdstuk twee wordt de methodiek besproken die tijdens dit onderzoek is gebruikt. In het volgende
hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de huidige sturing op verstedelijking door de provincie ZuidHolland. Ook wordt gekeken naar het instrument de SER-ladder en sturingsmethodes uit literatuur. In
hoofdstuk 4 wordt de status van de nieuw stads- en dorpsgebieden in de Noordrand van Rotterdam
bekeken en in kaart gebracht. Tevens is de methode hoe dit geïnventariseerd is toegelicht en als voorbeeld
de gemeente Waddinxveen uitgelicht. In het volgende hoofdstuk worden de plannen van de gemeenten
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binnen de Noordrand van Rotterdam vergeleken met de programmering van de provincie. Tot slot zal er in
hoofdstuk 6 een visie worden geschetst over de mogelijke nieuwe sturingsfilosofie van de provincie ZuidHolland. Het document zal worden afgesloten met een discussie, conclusie en aanbevelingen.

9

2. Methodiek
Het onderzoeksmodel op pagina 11 is verdeeld in vier fases. Elke fase versterkt de andere fasen om op deze
manier tot het advies te komen. Hieronder worden alle fases kort toegelicht om het model te verduidelijken.
Deze fases helpen om een antwoord te kunnen geven op de verschillende deelvragen van het onderzoek. De
volgende deelvragen worden beantwoord:
1.
2.
3.
4.

Wat zijn de mogelijkheden betreffende het sturen op nieuwe stedelijke ontwikkeling, specifiek in de
huidige situatie dat de programmering moet worden bijgesteld?
Wat is de planologische situatie van het nieuwe stads- en dorpsgebied (uitleggebieden) binnen de
Noordrand van Rotterdam?
Hoe verhoudt het planaanbod van de Noordrand van Rotterdam zich tot de aangepaste, regionale
programmering binnen de provincie?
Is het voor de provincie gunstig om over te stappen op een nieuwe sturingsfilosofie en hoe zou dit
geïmplementeerd kunnen worden in het beleid van de provincie Zuid-Holland?

Na het beantwoorden van deze deelvragen is er tevens antwoord gegeven op de hoofdvraag van dit
onderzoek: ‘’Welke plannen hebben de gemeenten in de provincie Zuid-Holland voor hun nieuwe stads- en
dorpsgebieden (uitleggebieden), gelegen binnen de provinciale bebouwingscontouren, en hoe kan de provincie
sturing uitoefenen op de ontwikkeling van deze gebieden?’’
I Literatuurstudie
Tijdens de literatuurstudie is veel informatie verzameld en op relevantie geselecteerd om te komen tot de
verschillende mogelijkheden van sturing op stedelijke ontwikkelingen. Er is gesproken met deskundigen binnen
de provincie Zuid-Holland om de huidige sturing van de provincie te kunnen beschrijven. Ook het Rijks
instrument de SER-ladder is beschreven tijdens de literatuurstudie. In de literatuurstudie is tevens aan bod
gekomen hoe andere provincies sturen op stedelijke ontwikkeling. Deze informatie is verder aangevuld met
verschillende artikelen/boeken die relevant zijn voor dit onderwerp.
II Inventarisatie
De verzamelde informatie in de literatuurstudie geeft verschillende mogelijkheden van sturing op stedelijke
ontwikkeling. Deze mogelijkheden zijn besproken met deskundigen binnen de provincie Zuid-Holland. De
informatie die hier uit voort vloeide, is gebruikt bij de laatste twee deelvragen.
Tijdens de inventarisatie is er ook gekeken naar de zogeheten nieuwe stads- en dorpsgebieden (NSD) in de
Noordrand van Rotterdam. Deze gebieden zijn met behulp van het programma ArcGIS geïnventariseerd en
onderzocht. De actuele status van deze uitleggebieden zijn op deze manier in kaart gebracht zodat er gekeken
kan worden welke sturing hier juist is. Vooral bestemmingsplannen en structuurvisies zijn bekeken om een
duidelijk beeld te vormen.
III Analyse
In het analysegedeelte van het onderzoek zijn de gegevens gebruikt die verzameld zijn tijdens de inventarisatie.
Er kon op deze manier antwoord worden gegeven op de deelvragen 2 en 3. De resultaten van de inventarisatie
van de uitleggebieden worden vergeleken met de programmering van de provincie. De verschillende
mogelijkheden omtrent stedelijke ontwikkeling (voortkomend uit de gesprekken met deskundigen en de
literatuurstudie) worden hier vergeleken met andere provincies. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om
het advies te kunnen geven.
IV Advies
In het laatste gedeelte van het onderzoek wordt de laatste deelvraag beantwoord in de vorm van een advies.
Er wordt advies gegeven of de huidige sturing kan worden doorgezet of dat deze moet worden aangepast om
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op deze manier meer grip te krijgen op de sturing binnen de huidige bebouwingscontouren. En hoe deze
aangepaste sturingsfilosofie er dan uit zou kunnen zien.
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Tabel 1: Onderzoeksmodel

Literatuur stedelijke
ontwikkeling met name
bij krimpgebieden

Sturing door andere
provincies
Analyse mogelijkheden
sturing op stedelijke
ontwikkeling

Analyse resultaten (Excell
bestand met info over de
uitleggebieden)

Deskundigen interviewen
afdeling Ruimte,Wonen
en Bodem over huidige
sturing

Structuurvisies
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3. Stedelijke ontwikkeling in tijden van crisis
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de vraag: ‘’Wat zijn de mogelijkheden om te sturen op nieuwe
stedelijke ontwikkeling, en specifiek in de huidige situatie dat de programmering moet worden bijgesteld?’’ Om
deze vraag goed te kunnen beantwoorden, zal er eerst gekeken worden naar de huidige sturing van de
provincie Zuid-Holland op nieuwe stedelijke ontwikkeling. Vervolgens zijn er een aantal mogelijkheden bekeken
op basis van het literatuuronderzoek dat gedaan is. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een korte conclusie.

3.1 Huidige sturing provincie Zuid-Holland (contourenbeleid)
De ruimte in de provincie Zuid-Holland is schaars en moet goed worden benut. De provincie Zuid-Holand draagt
hier aan bij door te sturen op kwaliteit en functies. De visie op de provincie Zuid-Holland staat beschreven in de
Provinciale Structuurvisie. Het doel van deze visie is het versterken van samenhang, herkenbaarheid en
diversiteit binnen Zuid-Holland te creëren/ te waarborgen. Deze criteria dragen bij aan een goede kwaliteit van
leven en een sterke economische concurrentiepositie. Door samen te werken met gemeenten en andere
partijen kan het beleid worden uitgevoerd, de provincie neemt hiervoor een proactieve houding aan. Dit past
goed bij de nieuwe stijl van besturen: ‘Lokaal wat kan, provinciaal wat moet’’.
Door de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en maatschappelijke ontwikkelingen is de rol van de provincie ZuidHolland op gebied van ruimtelijke ordening aanzienlijk veranderd. Naast een toezichthoudende rol speelt de
provincie Zuid-Holland meer een actieve rol. Zij kan zelf ruimtelijke projecten ontwikkelen en uitvoeren. Het
gaat tegenwoordig niet zo zeer meer om toelatingsplanologie (beschermen maatschappelijke waarden) maar
om ontwikkelingsplanologie (uitvoeren van plannen en visies) en zelfs uitnodigingsplanologie (particulieren
spelen een rol in de ontwikkeling). De provincie Zuid-Holland geeft vorm aan haar eigen rol en die van andere
partners bij de opgaven die voortkomen uit de structuurvisie. Hieruit volgt de sturingsfilosofie die de provincie
Zuid-Holland hanteert:





Verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen bij het meest geschikte bestuursniveau
In beginsel heeft een gemeente beleidsvrijheid om de functie en gebruiksmogelijkheden van gronden
te bepalen en juridisch te verankeren
De provincie beschikt over bevoegdheden om de gemeentelijke beleidsvrijheid vooraf in te kaderen en
indien nodig achteraf in te grijpen in gemeentelijke ruimtelijke besluiten
De provincie ontwikkelt beleid op basis van de door haar zelf geformuleerde provinciale belangen en
op basis van nationaal en Europees beleid.
(Structuurvisie provincie Zuid-Holland)

Omdat de ruimte in de provincie Zuid-Holland schaars is, heeft de provincie Zuid-Holland het contourenbeleid
ingevoerd. Dit beleid moet er voor zorgen dat het ruimtelijke beslag in het buitengebied beperkt blijft.
De provincie Zuid-Holland heeft in de verordening (op kaart) vastgelegd waar de grens van de
bebouwingsmogelijkheden liggen voor wonen en werken. Deze zogenaamde contouren zijn strak om de al
bestaande kernen getrokken rekening houdend met plannen waar de provincie al mee heeft ingestemd en de
verwachte uitbreidingsbehoefte van de gemeente. Gezien de verwachte demografische ontwikkelingen bieden
deze bebouwingscontouren voldoende ruimte voor de opvang van stedelijke ontwikkeling in de periode 20102020.
Geschiedenis contourenbeleid
Het contourenbeleid is ontstaan als instrument om het ruimtelijk beslag in het buitengebied te beperken. Het
beleid was een initiatief van het rijk dat uiteindelijk moest worden uitgevoerd door de provincies en
gemeenten. Begin jaren 60 waren de eerste vormen van contouren te zien in de streekplannen van de
provincie Zuid-Holland. De contouren waren gebaseerd op het weg- en waternetwerk waarbinnen
functievlakken waren aangegeven van rood en groen. Er was hier dus sprake van functionele sturing. In de
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jaren 70 werd naast de functionele sturing ook programmatische sturing toegevoegd. De gekleurde vlakken op
de kaarten werden aangevuld met woningbouwprogrammeringen. De Vierde Nota Ruimtelijke Ordening (1990)
en de Vierde Nota Extra (VINEX) hebben voor een omslag in het beleid gezorgd. De twee nota’s brachten
restrictief beleid waardoor er buiten de bestaande bebouwing slechts beperkte ruimtelijke mogelijkheden
werden geboden voor uitbreiding ten behoeve van de functies wonen en werken. De overwegingen van het
restrictieve beleid waren: ‘’het beschermen van de open ruimte, van de belangen van landbouw, natuur,
recreatie en landschap, beperking van de groei van de mobiliteit en het tegengaan van ongewenste (sub)
1
urbanisatie’’ . Het beperken van deze uitbreidingsmogelijkheden vormden de basis van het huidige
contourenbeleid.
De contouren werden allemaal in verschillende tijdsvakken ingevoerd. Sinds een aantal jaar is er voor de gehele
provincie een contourenbeleid dat overal gelijk is aan elkaar. De enige verschillen bevinden zich in de regionale
afspraken van de woningbouwbehoeftes. Doordat de rode contouren overal hetzelfde gehanteerd worden, is
het beleid vereenvoudigd ten opzichte van vroeger.
Uitzonderingen contourenbeleid
Binnen de provinciale structuurvisie worden een aantal uitzonderingen opgenomen om stedelijke ontwikkeling
mogelijk te maken buiten de contour. Deze uitzonderingen dragen bij aan de recreatieve- en ruimtelijk –
kwalitatieve waarden van het landelijk gebied.
Ruimte voor Ruimte
Buiten de contour kan er een compensatiewoning gebouwd worden wanneer minimaal 1000m2 gebouwen of
5000m2 kassen wordt gesloopt.
Nieuwe landgoederen
Buiten de contour kan een nieuw landgoed worden gerealiseerd mits deze 5 ha groot is en voor 90% openbaar
toegankelijk is. Criteria voor ruimtelijke kwaliteit hierbij zijn dat het landhuis allure uitstraalt en het totale
landgoed past bij de landelijke omgeving.

3.2 Mogelijkheden stedelijke ontwikkeling in tijden van crisis
De provincie laat de gemeenten redelijk vrij als het gaat om stedelijke ontwikkeling binnen de contouren. Er
worden in de verordening op kaart contouren aangegeven welke functies waar gewenst zijn, vervolgens is het
aan de gemeenten of er binnen deze gebieden ontwikkeling zal gaan plaats vinden of niet. Het doel van dit
onderzoek is kijken of er wellicht andere sturingsmodellen mogelijk zijn waardoor de provincie Zuid-Holland
meer sturing op de kwaliteit van de uitleggebieden kan uitoefenen.
De mogelijkheden omtrent stedelijke ontwikkeling worden bekeken in zowel binnen als buitenland. In het
buitenland vindt ook stedelijke ontwikkeling plaats, hoe gaat men daar om met de crisis? Hieronder is te lezen
hoe een aantal landen sturen op stedelijke ontwikkelingen en wat hier goed en fout gaat. Eerst zal er gekeken
worden naar hoe andere provincies in Nederland stedelijke ontwikkeling aansturen.
3.2.1
Binnenland
Om de mogelijkheden te schetsen voor stedelijke ontwikkeling in tijden van crisis in het binnenland, zal er
gekeken worden naar een aantal andere provincies in Nederland. Ook zal de ladder voor duurzame
verstedelijking (voorheen SER-Ladder) worden besproken, dit is een instrument dat gemeenten en provincies
moeten toepassen, dit is vastgesteld in het Rijksbeleid, in vraaggerichte programmering van hun grondgebied.

1

Bron: Conceptnota ‘Historisch verloop van het contourenbeleid’, Provincie Zuid-Holland, December 2010
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Ladder voor duurzame verstedelijking
Zoals hierboven al is beschreven is de ladder voor duurzame verstedelijking een verplicht instrument dat
gemeenten en provincies moeten toepassen voor vraaggerichte programmering van hun grondgebied. Het doel
van dit instrument is een goede ruimtelijke ordening door een optimale benutting van de ruimte in stedelijke
gebieden. In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is de ladder voor duurzame verstedelijking opgenomen als
procesvereiste. De ladder voor duurzame verstedelijking is opgebouwd uit drie treden, deze worden kort
uitgelegd.
Trede 1 Bepalen regionale vraag naar ruimte
Trede 1 van de ladder voor duurzame verstedelijking vraagt om de ruimtevraag voor stedelijke ontwikkeling te
bepalen. Dit geldt voor alle stedelijke functies (wonen, werken, detailhandel, etc.). Omdat het regionale vraag
betreft zullen de plannen, binnenstedelijke herstructurering en leegstand uit de regio moeten worden
meegenomen om de vraag naar ruimte te kunnen bepalen. Samenvattend is de vraag gelijk aan de behoefte
min het aanbod. Zodra de regionale ruimtevraag in beeld is, kan er worden beoordeeld of een voorgenomen
stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte. Als dit het geval is, dan kan men naar trede
2.
Trede 2 Bouwen binnen bestaand stedelijk gebied
Trede twee is een belangrijke trede als het gaat om het waarborgen van het landelijk open gebied. In trede 2
kijkt men of er ruimte is binnen bestaand stedelijk gebied voor de voorgenomen stedelijke ontwikkeling. Dit
kan door ruimtes op te vullen of een andere functie te geven aan een gebied (denk aan herstructurering van
bestaande terreinen of transformatie van gebouwen).
Mocht de regionale ruimtevraag nu niet binnen het bestaand stedelijk gebied kunnen worden opgevangen dan
kan men verder gaan met trede 3.
Trede 3 Bouwen buiten bestaand stedelijk gebied
Trede 3 is een uiterste dat enkel zal worden toegepast mits trede 2 niet mogelijk is. De voorgenomen stedelijke
ontwikkeling zal kunnen worden gerealiseerd in een uitleggebied dat (in potentie) multimodaal ontsloten is of
kan worden. Er zal dus binnen de regio gezocht moeten worden naar de ‘’ideale’’ locatie.
De ladder biedt veel mogelijkheden als het gaat om binnenstedelijke ontwikkeling. Mocht er een nieuwe
sturingsmethode komen voor de provincie Zuid-Holland dan is de ladder voor duurzame verstedelijking een
2
goed instrument om ervoor te zorgen dat er binnenstedelijk wordt ontwikkeld.
Sturing andere provincies
De sturing van de provincies Overijssel, Noord-Holland en Utrecht zullen hieronder kort worden beschreven.
Deze provincies zijn gekozen omdat deze in zekere zin vergelijkbaar zijn met de provincie Zuid-Holland. Utrecht
en Noord-Holland zijn beide dichtbevolkte provincies met opengebied. Overijssel is vooral opengebied met
weinig verstedelijking, dit komt voor een deel overeen met de noordrand van Rotterdam vandaar dat ook deze
provincie is meegenomen.
Overijssel
In de omgevingsvisie van de provincie Overijssel worden de steden aangewezen als de motoren van de
werkgelegenheid. De nadruk wordt gelegd op functionaliteit en bereikbaarheid van deze steden. Om de
kwaliteit van deze steden te verhogen wordt er flink geïnvesteerd in de herstructurering van verouderde
woonmilieus en de transformatie van terreinen en panden. Dit pas goed bij de ladder voor duurzame
verstedelijking. Anders dan bij de provincie Zuid-Holland stuurt de provincie Overijssel meer op kwaliteit in
plaats van op functies.

2

Bron: Handreiking Ladder voor duurzame verstedelijking
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Noord-Holland
In de provinciale structuurvisie van de provincie Noord-Holland geeft de provincie aan een actieve,
regisserende en stimulerende rol te hebben in de toepassing van ontwikkelingsplanologie op herstructurering.
Ook bij deze provincie is de invoering van de ladder van duurzame verstedelijking haar weg aan het vinden. De
speerpunten van de provincie Noord-Holland zijn dan ook:
-

Balans vinden tussen de woonvraag en – aanbod
Stedelijke economie versterken

Utrecht
In de provinciale structuurvisie van de provincie Utrecht is binnenstedelijk vernieuwing sterk aanwezig.
Met de invoering van de ladder voor duurzame verstedelijking is dit bijna noodzakelijk. Bij de provincie
Utrecht komen de volgende punten in de provinciale structuurvisie naar voren:
-

Zorgvuldig ruimtegebruik
Binnenstedelijk bouwen
Herstructurering
Ruimtelijke kwaliteit

Duidelijk is dat bij de drie provincies de ladder voor duurzame verstedelijking op het programma staat en hier
actief mee gewerkt gaat worden in de nabije toekomst. Tevens gaan de drie bekeken provincies meer sturen
3
op kwaliteit in plaats van op functies.
3.2.2
Buitenland
Er zal geprobeerd worden een beeld te schetsen van de sturing op stedelijke ontwikkeling in het buitenland. Er
zijn 3 onderwerpen die naar voren komen tijdens het schetsen van de situatie in het buitenland, namelijk;
-

Bestuurlijke en institutionele aanpak;
Gebiedsontwikkeling in relatie tot infrastructuur;
Planning en fasering
(Stedelijke ontwikkeling en infrastructuur)

Bestuurlijke en institutionele aanpak
Overheden in Nederland (Rijk, Provincies en Gemeenten) hebben ieder een taak en bevoegdheid als het gaat
om gebiedsontwikkeling, grondverwerving en bestemmingsplannen. Binnen en buiten Europa zijn er
voorbeelden te noemen waar de bestuurlijke en institutionele aanpak afwijkt van de Nederlandse situatie.
Frankrijk
In Frankrijk wordt voorkomen dat het verwerven van gronden gepaard gaat met een langdurige juridische
strijd. Een aparte staatsdienst is verantwoordelijk voor het verwerven van gronden en deze heeft voldoende
financiële middelen om in overleg met bijvoorbeeld boeren tot een oplossing te komen. De rechter in Frankrijk
hecht tevens veel meer waarde aan het algemene belang, terwijl in Nederland de rechter meer individueel
belang toekent. Omdat de rechter in Frankrijk de Franse staat vrijwel altijd gelijk geeft, zorgen burgers ervoor
dat ze er met de eerdergenoemde speciale staatsdienst uitkomen om hun onderhandelingspositie sterk te
houden.

3

Bron: Kennisbank platform 31
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Duitsland
In Duitsland werkt men meer met het herverkavelingsmodel. Dit model zorgt voor nieuwe kansen in
gebiedsontwikkeling. Bij dit model worden door eigenaren in een gebied de eigendomsrechten overgedragen
aan een gebiedsontwikkelingsmaatschappij. Deze maatschappij her ontwikkelt het gebied en na eventuele
herverkaveling of sloop krijgen de eigenaren hun eigendomsrechten weer terug. Deze zijn gelijk in grootte of
waarde van hun oorspronkelijke rechten. Deze methode zorgt voor mogelijkheden omtrent
gebiedsontwikkeling.
Gebiedsontwikkeling in relatie tot infrastructuur
In een aantal landen zijn ruimtelijke ontwikkelingen al zo veel mogelijk gesitueerd rond bestaande
infrastructuur. De provincie Zuid-Holland is hier ook al enigszins mee bezig met de verstedelijkingsstrategie
rondom de Zuidvleugel en stedenbaan +, hier in staat dat de provincie Zuid-Holland streeft naar een 80%-20%
strategie, 80% van de geplande woningen worden binnen bestaand stedelijk gebied gebouwd en 20% erbuiten.
Deze strategie gaat echter vaak gepaard met bestuurlijke problemen met verschillende betrokken overheden.
Hieronder zijn twee voorbeelden van deze strategie in het buitenland die wel succesvol bleken te zijn.
Denemarken
In de hoofdstad van Denemarken, Kopenhagen, is het finger plan een succesvol voorbeeld van stedelijke
ontwikkeling rondom bestaande infrastructuur. In het finger plan staat dat de stad Kopenhagen enkel kan
worden uitgebreid langs een treinrails en andere infrastructuur. Dit moet er voor zorgen dat bewoners ten alle
tijde dicht bij een goede infrastructuur wonen. Verbreding van bepaalde gebieden kan enkel worden
gerealiseerd wanneer er hetzelfde niveau van infrastructuur wordt behouden. Dit model is vergelijkbaar met
Stedenbaan+ en project de Zuidvleugel uit de provincie Zuid-Holland.
Duitsland
In Duitsland zijn soortgelijke projecten als het finger plan in Kopenhagen. Deze projecten dragen de naam
‘’Verkehr Verbunden’’. Het gaat hier om alle vormen van openbaar vervoer in een bepaalde regio. Een
voorbeeld is de stad Stuttgart. Hier vind stedelijke ontwikkeling plaats rond bestaande knooppunten en langs
stedelijke ontwikkelingsassen. Deze knooppunten en verstedelijkingsassen verbinden woon/werkgebieden met
elkaar.
Planning en fasering
Bij gebiedsontwikkeling liggen veel vraagstukken open op gebied van planning en fasering. In de jaren 90 werd
in het VINEX beleid vastgelegd dat wanneer twee derde van de woningen was gebouwd, er een hoogwaardige
infrastructuur beschikbaar zou moeten zijn. In de praktijk is dit echter niet altijd haalbaar. In Duitsland en
Denemarken zijn enkele voorbeelden te noemen waar planning en fasering wel succesvol bleken te zijn.
Duitsland
In Stuttgart ligt de wijk Ostifildern, deze wijk is gerealiseerd nadat er een metro werd gebouwd. Deze metro
was al in gebruik voor dat de gebiedsontwikkeling in deze wijk klaar was. Zo zijn er in Duitsland nog een aantal
wijken gerealiseerd waar eerst de infrastructuur in gebruik is genomen voordat de wijk daadwerkelijk gereed
was.
Denemarken
Tussen de twee stedelijke gebieden Kopenhagen en Malmo werd de Oresundlink aangelegd. Dit is een
onbemande metro die tussen de twee steden zou moeten gaan rijden. Langs deze metrolijn zijn woningen en
bedrijven ontwikkeld nadat deze in gebruik is genomen. Dit project was al onderdeel van het masterplan
voordat de metro daadwerkelijk in gebruik werd genomen. De opbrengsten uit het project werden gebruikt om
4
de rest van het infrastructurele masterplan te bekostigen.

4

Bron: Stedelijke ontwikkeling en infrastructuur
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Conclusie hoofdstuk
De provincie Zuid-Holland stuurt op dit moment via een functiekaart en contourenbeleid op stedelijke
ontwikkeling. Zowel in het buitenland als andere provincies is duidelijk naar voren gekomen dat deze meer op
kwaliteit sturen dan op functies. Gezien het nieuwe rijksinstrument ‘’de ladder voor duurzame verstedelijking’’
zal er in de toekomst meer binnenstedelijk moeten worden gebouwd. Binnen de stad wordt veel gedaan aan
herstructurering van gebieden of transformatie hiervan. Op deze manier kan er ruimte worden gecreëerd voor
binnenstedelijke ontwikkeling. Indien het niet anders kan wordt er gezocht naar een multimodaal omsloten
locatie buiten het bestaand stads- en dorpsgebied. Kortom, er zijn verschillende mogelijkheden wat betreft het
sturen op stedelijke ontwikkeling, in de crisis zijn er veel oplossingen om te kunnen ontwikkelen zonder dat er
overprogrammering ontstaat.
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4. Planologische status uitleggebieden in de Noordrand van Rotterdam
In dit hoofdstuk wordt er gekeken naar de planologische status van de uitleggebieden in de provincie ZuidHolland. Deze uitleggebieden worden ook wel nieuw stads- en dorpsgebied genoemd. Omdat er geen officiële
term is voor deze gebieden, worden deze in dit onderzoek uitleggebieden genoemd. In totaal zijn er ongeveer
270 uitleggebieden in Zuid-Holland, tijdens dit onderzoek worden de volgende gemeenten onderzocht:
gemeente Zuidplas, gemeente Gouda, gemeente Waddinxveen, gemeente Lansingerland, gemeente PijnackerNootdorp en een gedeelte van Rotterdam Noord. Deze 6 gemeenten vormen samen de ‘’Noordrand van
Rotterdam’’. In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de vraag: ‘’Wat is de planologische situatie van de
uitleggebieden in de Noordrand van Rotterdam?’’ Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden is het
hoofdstuk opgedeeld in drie delen. Het eerste deel zal gaan over wat een uitleggebied precies is, het tweede
deel over de methode die gebruikt is om een uitleggebied te analyseren (dit gebeurt aan de hand van een
voorbeeld), het derde deel zal de resultaten laten zien die voortgekomen zijn uit de analyse.

4.1 Wat is een uitleggebied?
In de provincie Zuid-Holland bevinden zich de zogenaamde ‘’rode contouren’’. Dit zijn lijnen die getrokken zijn
om aan te geven dat het binnen deze lijnen gaat om stedelijk gebied. Binnen deze rode contour zijn twee
gebieden te onderscheiden, namelijk: Bestaand stads- en dorpsgebied (BSD) en Nieuw stads- en dorpsgebied
(NSD). Het bestaande stads- en dorpsgebied is de al bestaande bebouwing binnen de rode contour. Het nieuwe
stads- en dorpsgebied is de rest ruimte tussen de BSD en de rode contour die (nog) niet bebouwd is. Deze NSD
gebieden worden in dit verslag ‘’uitleggebieden’’ genoemd. Om beeld te krijgen bij deze uitleg is de
onderstaande schets gemaakt.

Figure 1: Schematische tekening contouren

4.2 Methode
Om een goede indruk te kunnen krijgen van wat nu precies de planologische status van een uitleggebied is,
worden er van te voren een aantal criteria opgesteld waar naar gekeken wordt tijdens het inventariseren van
de gebieden. De volgende criteria worden onderzocht:
-

Naam gemeente, naam bestemmingsplan, naam regio, jaartal vaststelling bestemmingsplan;
De ligging van de bestemmingsplannen
In het bestemmingsplan opgenomen verstedelijkingsprogramma (aantal woningen en/of m2 kantoren
en/of m2 bedrijventerrein en/of m2 detailhandel);
‘’Hardheid’’ van het opgenomen verstedelijkingsprogramma en dus van de bouwtitel(direct bestemd
of via uitwerkingsplan of wijzigingsbevoegdheid);
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-

-

Hoe lang het verstedelijkingsprogramma al in het bestemmingsplan is opgenomen zonder dat het is
gerealiseerd (overschrijdt dit de 10 jaar termijn wel of niet);
Een eerste, zeer globale inschatting van het planschaderisico als het verstedelijkingsprogramma
geschrapt zou worden. Dit gebeurd aan de hand van een stoplichtmodel: rood= zeker
planschaderisico; oranje=mogelijk planschaderisico; groen=waarschijnlijk geen planschaderisico) en is
volledig gebaseerd op de aanwezigheid en hardheid van de bouwtitel;
Of er fasering is opgenomen is het plan en of die voorbij de planhorizon (10 jaar) loopt;
Eventuele bijzonderheden (sportvelden, begraafplaatsen etc.) en of het plan al deels is gerealiseerd
bijvoorbeeld, dit wordt gecheckt aan de hand van luchtfoto’s

De twee belangrijkste criteria voor dit onderzoek zijn het planschaderisico en het verstedelijkingsprogramma.
Deze twee criteria zijn van cruciaal belang als de provincie wil sturen op de uitleggebieden. Kan de contour
worden ingeperkt zonder dat er planschaderisico is bijvoorbeeld, of hebben de gemeenten een te groot
verstedelijkingsprogramma opgenomen dat niet meer haalbaar zal zijn? Deze vragen zullen worden
meegenomen in de laatste twee hoofdstukken van dit onderzoek. De termen planschaderisico en
verstedelijkingsprogramma worden hier onder kort beschreven.
Planschaderisico
Het planschaderisico is een belangrijk element in dit onderzoek. De inventarisatie is ook volledig gericht op het
planschaderisico. Is er planschaderisico bij het schrappen of inperken van de contour? Maar wat is planschade
nu precies. Planschade is wettelijk geregeld in de Wet Ruimtelijke Ordening (Wro). In artikel 6 (lid 1 en 2) staat
een omschrijving van wanneer er sprake is van planschade.
Art. 6.1, lid 1 Wro:
Burgemeester en wethouders kennen degene die in de vorm van een inkomensderving of een vermindering
van de waarde van een onroerende zaak schade lijdt of zal lijden als gevolg van een in het tweede lid
genoemde oorzaak, op aanvraag een tegemoetkoming toe, voor zover de schade redelijkerwijs niet voor
rekening van de aanvrager behoort te blijven en voor zover de tegemoetkoming niet voldoende anderszins is
5
verzekerd.
Art 6.1 lid 2 Wro noemt schadeoorzaken:
Bepalingen bestemmingsplan, inpassingsplan, planwijziging, planuitwerking, nadere eis, omgevingsvergunning
in strijd met bestemmingsplan, aanhouding van een besluit omtrent het verlenen van een
6
omgevingsvergunning, provinciale verordening.
Tijdens een presentatie over planschade door Prof. Dr. Ir. A.G Bregman is er het een en ander duidelijk
geworden wat betreft de mogelijkheden om planschade te voorkomen. Planschade kan vermeden worden of in
ieder geval worden beperkt door risicoaanvaarding en voorzienbaarheid. Simpel gezegd, kon je de
herbestemming zien aankomen en had je voldoende tijd om op basis van het vigerende plan te handelen?
Tijdens de inventarisatie van de Noordrand van Rotterdam is er onderscheid gemaakt tussen gebieden waar
wel een bouwtitel is opgenomen in het bestemmingsplan, hetzij door direct te bestemmen of door een
uitwerkingsbevoegdheid op te nemen, en gebieden waar het planschaderisico laag is omdat er geen bouwtitel
is opgenomen in het bestemmingsplan. Deze laatste categorie heeft vaak nog de bestemming agrarisch. De
kleuren groen, oranje en rood worden bepaald aan de hand van de bestemming en dus de aanwezigheid van
een bouwtitel. Heeft de bestemming een bouwtitel, dan is de kleur automatisch rood. Is de bestemming
agrarisch met een wijzigingsbevoegdheid, dan krijgt dit de kleur oranje omdat er geen directe bouwtitel
bestemd is. Een agrarische bestemming krijgt automatisch een groene kleur. Bregman heeft aangegeven dat
5
6

Bron: Wet ruimtelijke ordening
Bron: Wet ruimtelijke ordening
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zelfs op de agrarische bestemmingen contracten kunnen liggen tussen gemeenten en marktpartijen. Deze
zullen dan alsnog planschade kunnen opleveren bij het inperken of schrappen van de contour. De provincie
heeft geen inzicht in deze contracten en zijn daarom ook niet meegenomen in deze inventarisatie.
Verstedelijkingsprogramma
Per gemeente is ook gekeken naar het verstedelijkingsprogramma dat in de bestemmingsplannen voor de
uitleggebieden is opgenomen. Dit is vaak lastig vast te stellen omdat precieze getallen niet genoemd worden of
omdat het uitleggebied onderdeel is van een groter bestemmingsplan en niet te achterhalen is hoeveel van de
woningen in het uitleggebied gepland zijn. Wanneer de informatie wel bekend is, wordt in veel gevallen een
maximaal aantal woningen in het bestemmingsplan opgenomen. Dat wijkt vaak af van het geplande aantal
woningen die ook in het bestemmingsplan genoemd worden en waar al concrete plannen voor realisatie zijn.
Daarom zijn, waar beschikbaar, zowel het maximaal aantal woningen als het geplande aantal woningen
genoemd.
Op de volgende pagina is een schema te zien welke gebruikt wordt om de criteria op te kunnen zoeken. Deze is
opgesteld omdat niet alle informatie relevant is voor een uitleggebied.
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Uitleggebied/NSD gebied

Bestemmingsplan beschikbaar op
Ruimtelijkplannen.nl?
Ja

Nee

Verzamel informatie voorafgaand
aan de volgende stap (zie 1a)*

Zijn er bouwtitels in het gebied?
Ja

Nee

Bestemmingsplan beschikbaar op site
van de betreffende gemeente?
Nee

Ja

Verzamel informatie
voorafgaand aan de
volgende stap (zie 1b*)

Binnen provincie zoeken of
gemeente contacteren over
vigerende bestemmingsplan

Planschaderisico

Tabel 2: Werkwijze inventarisatie

Hoog*1

*1.Bestemd en/of deels
gerealiseerd

/ Mogelijk *2

/

Laag*3

*2.Wel plannen maar niet
haalbaar of via
wijzigingsbevoegdheid
bijvoorbeeld

*3.Geen plannen (agrarisch
bestemde grond)

*1a. Naam bestemmingsplan, naam gemeente, naam regio, jaartal vaststelling
bestemmingsplan; Ligging van het bestemmingsplan (kaartmateriaal);
Planologische status bestemmingsplan (voorontwerp, ontwerp, vastgesteld).
*1b. In het bestemmingsplan opgenomen verstedelijkingsprogramma (aantal woningen etc);
Hardheid van het opgenomen verstedelijkingsprogramma(direct bestemd of via
wijzigingsbevoegdheid); Hoe lang is het verstedelijkingsprogramma al opgenomen zonder
realisatie (overschrijdt dit de 10 jaar); Fasering opgenomen in het plan? Zo ja loopt deze voorbij
de planhorizon (10jaar); Bijzonderheden (sportvelden bijvoorbeeld); Is er al een deel
gerealiseerd?(check luchtfoto);
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4.3 Inventarisatie noordrand van Rotterdam
Voor dit onderzoek is een inventarisatie gedaan naar de planologische status van de uitleggebieden in de
Noordrand van Rotterdam. Het gaat om 33 uitleggebieden. Onderstaand voorbeeld betreft de gemeente
Waddinxveen, deze gemeente heeft in totaal 5 uitleggebieden. Het eerste uitleggebied is hieronder uitgewerkt
om een beeld te kunnen krijgen van de werkwijze en opbouw van de inventarisatie. Deze werkwijze is voor alle
gebieden in de Noordrand van Rotterdam toegepast, deze zijn te vinden in de bijlage.
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Figuur 2: Overzichtskaart Noordrand van Rotterdam

Figuur 3: Overzichtskaart uitleggebieden gemeente Waddinxveen
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4.4 Gemeente Waddinxveen
De gemeente Waddinxveen telt in totaal vijf uitleggebieden waar stedelijke ontwikkeling plaats kan vinden.
Hieronder wordt per gebied de vooraf vastgestelde criteria beschreven om op deze manier een duidelijk beeld
te schetsen. Op vorige bladzijde is een kaart te zien met daar op een uitsnede van de gemeente Waddinxveen.
De uitleggebieden zijn genummerd zodat er in de tekst kan worden verwezen naar het betreffende
uitleggebied.
Uitleggebied nummer 1
Dit uitleggebied in Waddinxveen ligt in de regio Midden Holland en is op te delen in drie stukken. Er zijn
namelijk drie verschillende bestemmingsplannen in werking voor het gebied. De op te delen stukken zijn
genummerd en worden hieronder behandeld.

Figuur 4: Globale indeling bestemmingsplannen uitleggebied 1 gemeente Waddinxveen

Uitleggebied 1.1
Naam bestemmingsplan: Zuidplas Noord
Naam gemeente: Waddinxveen
Naam regio: Midden-Holland
Oppervlakte gebied: 13 ha
Jaartal vaststelling: 2013
Status bestemmingsplan: Ontwerp
Verstedelijkingsprogramma: N.v.t.
Planschade risico: Groen
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Het eerste bestemmingsplan is Zuidplas Noord (1.1). Zoals hierboven is te zien, is dit maar een klein gedeelte
van het gebied. Het bestemmingsplan Zuidplas Noord is een ontwerpbestemmingsplan. Tussen de huidige
situatie en de toekomstige situatie zit in het betreffende gebied geen verschil. Het blijft een agrarische
bestemming (glastuinbouw) met een bouwkop. Het stuk in het zuid oosten is vooralsnog de bestemming
natuur, ook dit blijft onveranderd. Voor het planschaderisico zal dit stuk van het uitleggebied de kleur groen
krijgen. De kans dat hier planschade optreedt bij het inperken van de contour is in dit geval gering omdat er
geen bouwtitel is. Op de plankaart hieronder is de huidige en in dit geval tevens de toekomstige functie van het
gebied te zien.

Figuur 5: Bestemmingsplankaart Zuidplas Noord uitleggebied 1.1

(Bron: Bestemmingsplan Zuidplas Noord)

Uitleggebied 1.2
Naam bestemmingsplan: De triangel
Naam gemeente: Waddinxveen
Naam regio: Midden-Holland
Oppervlakte gebied: 116 ha
Jaartal vaststelling: 2008
Status bestemmingsplan: Vastgesteld
Verstedelijkingsprogramma: Maximaal 3100 woningen, 2700 woningen gepland.
Planschade risico: Rood
Het andere gedeelte (1.2) geldt een bestemmingsplan genaamd ‘’de triangel’’ welke is vastgesteld in
september 2008. Het bestemmingsplan is een uitwerkingsplan voor maximaal 3100 woningen. Tevens staat
voor dit gebied maximaal 4 ha bruto oppervlakte voor bedrijven in de planning. Binnen het gebied de
‘’triangel’’ wordt een woonwijk ontwikkeld genaamd ‘’Park Triangel’’. Park triangel is met 2700 woningen een
flinke uitbreiding van de gemeente Waddinxveen. Dit plan wordt daarom ook in verschillende fasen
gerealiseerd.
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Figuur 6: Fasering project De Triangel

(Bron: Bestemmingsplan De Triangel)

In de bovenstaande afbeeldingen zijn de verschillende wijken te zien die worden ontwikkeld binnen het gebied
de Triangel. Wijk 1 A,B en 2 zijn de eerste wijken die tot ontwikkeling worden gebracht. In het masterplan van
het gebied de Triangel zijn deze wijken uitgewerkt. De rest van de wijken zijn in het masterplan globaal
uitgewerkt. Voor het planschaderisico van dit plan wordt de kleur Rood. Er is al wel een bouwtitel aanwezig
voor de stukken grond in dit gebied, dit zijn geen agrarische bestemmingen.
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Figuur 7: Bestemmingsplankaart De Triangel uitleggebied 1.2

(Bron: Bestemmingsplan De Triangel)

Uitleggebied 1.3
Naam bestemmingsplan: Bebouwde kom Waddinxveen
Naam gemeente: Waddinxveen
Naam regio: Midden-Holland
Oppervlakte gebied: 2 ha
Jaartal vaststelling: 2007
Status bestemmingsplan: Vastgesteld
Planschade risico: Rood
Het laatste stuk van uitleggebied nummer 1 in Waddinxveen is nummer 1.3. Dit is een klein gedeelte van het
uitleggebied. Het eens vigerende bestemmingsplan (Wijk Zuidplas 1990) is in 2007 vervangen door het
bestemmingsplan genaamd ‘’Bebouwde kom Waddinxveen’’. In dit plan is via een wijzigingsbevoegdheid voor
de locatie ‘’Van Leeuwen Plasweg’’ een verstedelijkingsprogramma opgenomen van maximaal 30 woningen.
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Op de luchtfoto van het gebied is te zien dat er begonnen is aan de bouw van deze woningen. Blijkbaar is er dus
al gebruik gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid. Het planschade risico is daarom ook de kleur rood.

Figuur 8: Realisatie uitleggebied 1.3

Figuur 9: Bestemmingsplankaart Bebouwde kom Waddinxveen (Bron: Bestemmingsplan Bebouwde kom Waddinxveen)
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4.5 Analyse resultaten
Uit elk gebied komen gegevens naar voren die laten zien wat het planschaderisico voor de gemeente is. Deze
gegevens zijn telkens per gemeente in een grafiek gezet en verbeeld in de vorm van een kaart. De gegevens zijn
per gemeente bij elkaar opgeteld om een overzicht te verbeelden voor de gehele Noordrand van Rotterdam.
Gemeente Waddinxveen

Planschaderisico uitleggebieden Waddinxveen in Hectare
8,13

91,1

161,31

Planschade niet van toepassing
Planschade bij schrappen (wel een bouwtitel)
Geen of weinig planschade bij schrappen (geen bouwtitel)
Grafiek 1: Planschaderisico uitleggebieden Waddinxveen

Verstedelijkingsprogramma uitleggebieden gemeente Waddinxveen
Van de 161,31 hectare uitleggebied met bouwtitel in de gemeente Waddinxveen zijn de onderstaande
gegevens bekend wat betreft het verstedelijkingsprogramma:
Woningen maximaal:
Woningen gepland:
Bedrijventerrein:

3160
2725
4 ha bruto
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Figuur 10: Inschatting planschaderisico gemeente Waddinxveen

Gemeente Zuidplas

Planschaderisico uitleggebieden Zuidplas in Hectare

314,52
383,19

Planschade niet van toepassing
Planschade bij schrappen (wel een bouwtitel)
Geen of weinig planschade bij schrappen (geen bouwtitel)
Grafiek 2: Planschaderisico gemeente Zuidplas

Verstedelijkingsprogramma uitleggebieden gemeente Zuidplas
Van de 314,52 hectare uitleggebied met bouwtitel in de gemeente Zuidplas zijn de onderstaande gegevens
bekend wat betreft het verstedelijkingsprogramma:
Woningen maximaal: 3442
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Figuur 11: Inschatting planschaderisico gemeente Zuidplas

Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Planschaderisico uitleggebieden PijnackerNootdorp in Hectare
0

87,84
Planschade niet van Toepassing
Planschade bij schrappen (wel een bouwtitel)
Geen of weinig planschade bij schrappen (geen bouwtitel)
Grafiek 3: Planschaderisico gemeente Pijnacker-Nootdorp

Verstedelijkingsprogramma uitleggebieden gemeente Pijnacker-Nootdorp
Van de 87,84 hectare uitleggebied met bouwtitel in de gemeente Pijnacker-Nootdorp zijn de onderstaande
gegevens bekend wat betreft het verstedelijkingsprogramma:
Woningen maximaal:
Bedrijventerrein:
Kantoren:

2360
12,4 ha netto
1,4 Ha
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Figuur 12: Inschatting planschaderisico gemeente Pijnacker-Nootdorp

Gemeente Gouda

Planschaderisico uitleggebieden Gouda in Hectare
56,27

166,98

Planschade niet van toepassing
Planschade bij schrappen (wel een bouwtitel)
Geen of weinig planschade bij schrappen
Grafiek 4: Planschaderisico gemeente Gouda

Verstedelijkingsprogramma uitleggebieden gemeente Gouda
Van de 166,98 hectare uitleggebied met bouwtitel in de gemeente Gouda zijn de onderstaande gegevens
bekend wat betreft het verstedelijkingsprogramma:
Woningen maximaal:

4000
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Figuur 13: Inschatting planschaderisico gemeente Gouda

Gemeente Lansingerland

Planschaderisico uitleggebieden Lansingerland in Hectare
84,18

234,92

Planschade niet van toepassing
Planschade bij schrappen (wel een bouwtitel)
Geen of weinig planschade bij schrappen (geen bouwtitel)
Grafiek 5: Planschaderisico gemeente Lansingerland

Verstedelijkingsprogramma uitleggebieden gemeente Lansingerland
Van de 234,92 hectare uitleggebied met bouwtitel in de gemeente Lansingerland zijn de onderstaande
gegevens bekend wat betreft het verstedelijkingsprogramma:
Woningen maximaal:
Bedrijventerrein:

1524
80 ha netto
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Figuur 14: Inschatting planschaderisico gemeente Lansingerland

Gemeente Rotterdam (Noord)

Planschaderisico uitleggebieden Rotterdam (Noord) in
Hectare
30,47

146,18
108,31

Planschade niet van toepassing
Planschade bij schrappen (wel een bouwtitel)
Geen of weinig planschade bij schrappen
Grafiek 6: Planschaderisico gemeente Rotterdam (Noord)

Verstedelijkingsprogramma uitleggebieden gemeente Rotterdam (Noord)
Van de 108,31 hectare uitleggebied met bouwtitel in het noordelijke deel van de gemeente Rotterdam zijn de
onderstaande gegevens bekend wat betreft het verstedelijkingsprogramma (voor een groot deel van de
hectare is deze informatie overigens niet af te leiden):
Woningen maximaal:
Bedrijventerreinen:

6
25 ha netto
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Figuur 15: Inschatting planschaderisico gemeente Rotterdam (Noord)

Totale aantal

Planschaderisico uitleggebieden Noordrand van
Rotterdam
38,6

760,92

1073,88

Planschade niet van toepassing
Planschade bij schrappen (wel een bouwtitel)
Geen of weinig planschade bij schrappen (geen bouwtitel)
Grafiek 7: Planschaderisico gehele Noordrand van Rotterdam

Totale verstedelijkingsprogramma uitleggebieden Noordrand van Rotterdam
Van de 1073,88 hectare uitleggebied met bouwtitel in de Noordrand van Rotterdam zijn de onderstaande
gegevens bekend wat betreft het verstedelijkingsprogramma (voor een groot deel van het oppervlak is deze
informatie overigens niet af te leiden):
Maximaal aantal woningen:
Geplande aantal woningen:
Bedrijventerrein opp. bruto:
Bedrijventerrein opp. netto:
Kantoren:

12992
2700
4 ha
117,4 ha
0,9 ha

Conclusie Hoofdstuk
Veel van de gebieden binnen de Noordrand van Rotterdam zijn voorzien van een actueel bestemmingsplan. In
de grafieken zijn duidelijk de gegevens af te lezen van hoeveel hectare binnen de gemeente voorzien is van een
bouwtitel. Het eindresultaat laat zien dat meer dan de helft (60%) bestemd is met een bouwtitel in een
bestemmingsplan. De problemen verschillen dus per gemeente. In Pijnacker-Nootdorp is bijvoorbeeld alles al
bestemd en is er in alle gebieden sprake van een bouwtitel terwijl dit bij de gemeente Waddinxveen
bijvoorbeeld 60% is. De provincie Zuid-Holland zou ongeveer 40% van de contour kunnen inperken zonder dat
er gebieden met een bouwtitel geschrapt worden.
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5. Verhouding planaanbod van de gemeenten tegenover de programmering
van de provincie Zuid-Holland
Dit hoofdstuk zal gekeken worden naar de programmering van de provincie Zuid-Holland en de cijfers die uit de
analyse van hoofdstuk 4 naar voren zijn gekomen. In hoofdstuk 5 zal ook antwoord worden gegeven op de
vraag: ‘’Hoe verhoudt het planaanbod van de Noordrand van Rotterdam zich tot de aangepaste, regionale
programmering binnen de provincie? ’Deze zal beantwoord worden door een inleidend gedeelte waarin wordt
uitgelegd op welke manier de cijfers naar voren zijn gekomen, vervolgens zullen de cijfers worden getoond en
de nodige conclusies worden getrokken.
De cijfers worden opgedeeld in ‘’wonen’’ en ‘’bedrijven’’. Deze twee hebben een andere manier van
programmeren en zullen daarom apart besproken worden. De problematiek doet zich vooral voor bij de cijfers
betreft wonen.

5.1 Wonen
In hoofdstuk 4 zijn verschillende cijfers te zien voor wat betreft het planaanbod van de gemeenten. Op het
gebied van wonen is de programmering van de provincie als volgt geregeld. De provincie Zuid-Holland heeft
voor de programmering gekeken naar de huidige voorraad, en naar de gewenste voorraad. De huidige
voorraad is gebaseerd op cijfers uit 2010, en de gewenste voorraad is berekend voor het jaar 2020. Per
gemeente worden deze cijfers weergegeven. Het verschil tussen de twee cijfers is de Woning behoefteraming
(WBR). De gemeente stelt zelf ook een programmering op voor het aantal woningen. Deze gegevens worden
ingevoerd in de plancapaciteitmonitor. Samen worden de gegevens van de plancapaciteitmonitor vergeleken
met de Woning behoefteraming van de provincie Zuid-Holland.
De gebruikte cijfers zijn gegeven/berekend voor de gehele gemeente. Omdat in dit onderzoek enkel aandacht
wordt besteedt aan de uitleggebieden van de betreffende gemeenten zijn de cijfers op een andere manier
verkregen. De programmering van de provincie uit de WBR zijn voor de gehele gemeente, omdat de provincie
in de Zuidvleugel een streven hanteert genaamd de 80/20 regeling zijn de berekende cijfers makkelijk om te
vormen naar de cijfers die zouden gelden voor de uitleggebieden.
Deze 80/20 regeling komt voort uit een strategie die bedacht is door het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel (BPZ).
Het BPZ heeft de verstedelijkingsstrategie Zuidvleugel vastgesteld, deze moet zorgen voor betere woonmilieus
en de kwaliteit hiervan waarborgen. Een van de hoofdpunten van deze strategie is de 80/20 regeling. Dit
betekent dat er zoveel mogelijk (80%) binnenstedelijk gebouwd zal moeten worden. Hiermee wordt de
7
schaarse open ruimte in de Zuidvleugel gespaard en het draagvlak voor stedelijke voorzieningen versterkt . De
zes gemeenten die vallen onder de Noordrand van Rotterdam behoren tot het gebied van de Zuidvleugel.
De plancapaciteitmonitor geeft ook enkel cijfers weer voor de gehele gemeente. Binnen de provincie ZuidHolland is er een kaartlaag in ArcGIS gemaakt waar de cijfers van de plancapaciteit monitor worden
omgevormd naar beeldmateriaal. Via deze kaartlaag zijn in de uitleggebieden de cijfers van het aantal
woningen te zien. Deze kaart is te zien op pagina 45.
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Verstedelijkingsprogramma Zuidvleugel 2010-2020
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Figuur 15: Overzichtskaart aantal woningen plancapaciteitmonitor

In de tabel 3 en 4 zijn de gegevens verwerkt om een overzicht te kunnen zien van de woningcijfers in de
uitleggebieden binnen de Noordrand van Rotterdam. De gewenste voorraad voor de uitleggebieden is
berekend door middel van de bovenstaande 80/20 regeling. De uitleggebieden behoren tot ‘’niet binnen
stedelijk’’ en daarom is 20% van de woning behoefteraming de gewenste voorraad in de uitleggebieden. Voor
de gemeente Rotterdam zijn de gegevens wel bekend, deze zijn alleen niet relevant voor dit onderzoek. In de
inventarisatie is enkel gekeken naar Rotterdam Noord. De woning behoefteraming is door de provincie ZuidHolland apart berekend voor dit gebied.

Tabel 3: Totale aantallen gemeenten Noordrand van Rotterdam

PijnackerNootdorp
Lansingerland
Zuidplas
Rotterdam
Noord
Gouda
Waddinxveen
Totaal

Voorraad 2010

Gewenste
voorraad 2020

WBR*
2010-2019

Tot 2020
Plancapaciteit gehele
gemeente feb 2013

Overschot
programma

18786

20533

1747

1663

-84

20625
15656

22649
17430

2024
1774
14700

4882
1401
13000

2858
-373
-1700

31187
10501

34731
11615

3544
1114
24903

2346
2851
26143

-1198
1737
1240

*WBR= Woning behoefteraming

Tabel 4: Getallen specifiek voor de uitleggebieden

PijnackerNootdorp
Lansingerland
Zuidplas
Rotterdam Noord
Gouda
Waddinxveen
Totaal

WBR 80/20
regeling

Tot 2020
Plancapaciteit feb
2013 (enkel in
uitleggebieden)

Overschot
programma

Aantal hectare
zonder bouwtitel
in uitleggebieden

Aantal woningen
aangegeven in
bestemmingsplan
na 2020
(overschot)

349

589

240

0

1771

-205
678
-2940
587
633
-1007

84,18
383,19
146,18
56,27*
91,1
760,92

1324
2409
6
3104
2304
10918

405
200
355
1033
2940
0
709
1296
223
856
4981
3974
*WBR= Woning behoefteraming
* Zit ook recreatiegebied bij inbegrepen

Uit de bovenstaande tabellen zijn een aantal conclusies getrokken wat betreft wonen. Het probleem is in de
totale Noordrand niet bepaald groot. Wel is het een probleem bij sommige gemeenten. Uit tabel 3 (totale
aantallen gemeenten) komt de gemeente Waddinxveen en Lansingerland sterk naar voren. Deze twee
gemeenten hebben al een overschot als het gaat om plannen, als er dan gekeken wordt naar het aantal
hectaren waar nog geen bouwtitel ligt, in grafiek 1 en 5 van hoofdstuk 4, hebben beiden gemeenten teveel
ruimte over als het gaat om ontwikkeling tot 2020.
In tabel 4 (gebiedsgericht) is een overzicht gecreëerd als het gaat om ontwikkeling in de uitleggebieden. De
80/20 regeling is een streven vanuit de provincie Zuid-Holland, dit is echter niet altijd haalbaar. Wel is ook
duidelijk in deze tabel te zien dat de gemeenten nog ruimte over hebben als het gaat om ontwikkeling in de
uitleggebieden. Wat sterk in deze tabel naar voren komt is het aantal woningen dat gepland staat na 2020. Dit
is bij veel gemeenten onrealistisch te noemen.
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5.2 Bedrijven
Voor bedrijven is niet zo een precieze programmering vastgelegd voor wonen. Het ontwikkelen van
bedrijventerreinen en kantoren kent vooralsnog geen problemen. De problematiek is van overprogrammering
voor bedrijventerreinen en kantoren is dan ook niet bekend bij de provincie Zuid-Holland. Gemeenten
ontwikkelen bedrijventerreinen ten alle tijden in overleg met de provincie. In de verordening van de provincie
Zuid-Holland is een kaart opgenomen met de te ontwikkelen bedrijventerreinen tot 2020. Deze kaart wordt
gebruikt als vergelijkingsmateriaal met de inventarisatie die gedaan is in hoofdstuk 4.
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Figuur 16: Overzicht bedrijventerreinen tot 2020 Noordrand van Rotterdam

Uit de kaart op de vorige pagina blijkt dat niet alle bedrijventerreinen die gepland staan voor 2020 in de
bestudeerde bestemmingsplannen zijn opgenomen. Voor deze gevallen geldt dat het nieuwe
bestemmingsplan wel in beginfase is maar deze nog niet te vinden is op internet of intern bij de provincie. Ook
is meteen duidelijk dat er veel bedrijventerreinen worden gerealiseerd of gepland staan binnen bestaand
stedelijk gebied. Deze waarneming is gunstig als het zou gaan om het toepassen van de ladder voor duurzame
verstedelijking.
Conclusie hoofdstuk
Zoals in dit hoofdstuk naar voren is gekomen zijn de cijfers voor de gehele noordrand van Rotterdam niet zo
schokkend. De problematiek van overprogrammeren/plancapaciteit is in sommige gemeenten binnen de
noordrand van Rotterdam aanwezig. Deze gemeenten hebben op dit moment al een overschot aan plannen tot
2020 en nog niet eens het totale aantal hectaren voorzien van een bouwtitel. Deze contouren zijn wel degelijk
overbodig als het zou gaan om een nieuwe sturingsfilosofie.
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6. Visie op een nieuwe sturingsfilosofie
De bevolking groeit minder dan voorheen en verandert van samenstelling. Ook zit Nederland economisch in
een langdurige stagnatie. In de vorige hoofdstukken is duidelijk geworden dat, als gevolg van demografische en
economische ontwikkelingen, problemen zijn ontstaan in ruimtelijke opgaven. Welke problemen zijn dit precies
en welke oplossingen kan de provincie Zuid-Holland hier voor aandragen. Deze vragen komen aan bod in het
laatste hoofdstuk ‘’Visie op een nieuwe sturingsfilosofie’’. In dit hoofdstuk zal een globaal beeld worden
geschetst van de mogelijke modellen voor toekomstige sturing op stedelijke ontwikkeling binnen de provincie
Zuid-Holland. De informatie in dit hoofdstuk zal vooral gaan over wonen aangezien hier de problematiek het
grootst is. Uiteindelijk zal er antwoord worden gegeven op de vraag: ‘’Is het voor de provincie gunstig om over
te stappen op een nieuwe sturingsfilosofie en hoe zou dit geïmplementeerd kunnen worden in het beleid van
de provincie Zuid-Holland?’’

6.1 Opgaven
Binnen de provincie zijn verschillende ideeën over de nieuwe provinciale structuurvisie. Hieronder worden een
aantal problemen/opgaven weergegeven die aangepakt moeten worden in de nieuwe provinciale
structuurvisie. Deze opgaven hebben raakvlakken met dit onderzoek.
1. Overprogrammering en planoverschot
Probleem: Door de verandering van huishoudens en de economische crisis is er sprake van vraaguitval en
leegstand van woningen. De huidige marktopname in 2010-2020 is niet meer dan 60% van het afgesproken
programma. Het planaanbod is voor de Noordrand van Rotterdam al meer dan wat naar verwachting nodig is
tot 2020 en zelfs voor 2030 en verder. Kortom, de huidige programmering en het huidige planaanbod liggen te
hoog.
2. Woon- en werkmilieus
Probleem: In hoofdstuk 4 is duidelijk te zien dat er plannen liggen in bepaalde gebieden van de Noordrand die
nog niet gerealiseerd zijn. Deze plannen zijn veelal voor de crisis ontwikkeld en zijn toen niet uitgevoerd door
de crisis. Na de crisis zullen deze plannen ook afzetproblemen krijgen door de demografische veranderingen in
de loop der jaren. Financieel gezien kan er ook het een en ander veranderd zijn, hypotheken zullen niet meer
zo makkelijk als voorheen worden verleend en eenpersoonshuishoudens hebben minder te besteden dan
wanneer twee mensen gezamenlijk een huis kopen. Kortom, liggen de bouwplannen wel op de goede plek en
zijn ze wel op de juiste doelgroep gericht?
3. Organische ontwikkeling
Probleem: Marktpartijen ontwikkelen op kleine schaal als er voldoende vraag naar is. Marktpartijen
ontwikkelen vraaggericht en organisch. Vaak wordt door lokale overheden niet veel ruimte geschapen voor
deze ideeën. Kortom, het provinciaal ruimtelijk beleid moet flexibel zijn om hier ruimte aan te kunnen geven.
4. Ruimtelijke kwaliteit
Probleem: Zeker met de invoering van de ladder voor duurzame verstedelijking zal er steeds meer worden
ontwikkeld in bestaand stedelijk gebied. Het probleem dat zich voordoet is dat ruimtelijke kwaliteit achteruit
kan gaan door ruimtegebrek. De binnenstedelijke ruimtelijke kwaliteit zal te maken krijgen met
recreatiebehoefte en klimaatdruk. Kortom, hoe kan verstedelijking bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit?

6.2 Sturingsmethodes
Uit dit onderzoek zijn twee soorten sturingsmethodes naar voren gekomen, namelijk: het contourenbeleid, en
de ladder voor duurzame verstedelijking. Hieronder zullen deze twee methodes nogmaals worden uiteengezet
met een blik op de nabije toekomst om te toetsen welke van deze twee methodes nu het beste past bij de
provincie Zuid-Holland.
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6.2.1 Ladder voor duurzame verstelijking
Om de druk op het landelijk gebied te beperken en toch zonder uitleggebieden te kunnen gaan sturen is het
van belang dat de ladder voor duurzame verstedelijking zal worden opgenomen in het beleid. Deze zorgt
ervoor dat er voldoende regionale vraag is om het voorgenomen project te kunnen realiseren en indien
mogelijk zal dit binnenstedelijk worden ontwikkeld. Indien trede 3 (zie hieronder) moet worden gebruikt, kan
door de provincie een richting worden aangewezen waar deze ontwikkeling buiten het bestaand stedelijk
gebied kan plaatsvinden. Deze richting wordt getoetst op basis van de ladder van duurzame verstedelijking
zodat er een juiste locatie/richting kan worden aangewezen. Om bepaalde gebieden binnen de provincie ZuidHolland veilig te stellen voor ontwikkeling zal er gewerkt kunnen worden met ‘’groene’’ contouren. Binnen
deze groene contouren mag absoluut niet worden gebouwd.
Om de overprogrammering aan te pakken zal er samengewerkt moeten worden tussen de gemeenten en de
provincie Zuid-Holland. Er zullen afspraken moeten worden gemaakt om overprogrammering, planreductie,
woonmilieus, transformatie, herbestemming en ruimtelijke kwaliteitsverbetering te kunnen bewerkstelligen.
Dit gebeurt door middel van regionale woonvisies.
Om dit uit te kunnen voeren zal de ladder voor duurzame verstedelijking worden toegepast, per trede wordt
uitgelegd hoe de provincie Zuid-Holland in de toekomst met deze ladder aan de slag kan gaan.
Trede 1
Voor de behoeftebepaling zal gewerkt worden met bandbreedtes. De bovengrens is de bestaande provinciale
behoefteraming, gericht op de gewenste of maximaal denkbare groei. De ondergrens is de provinciale
behoefteraming gericht op de verwachte groei. De bovengrens kan door de gemeentes gebruikt worden als
maatstaaf in structuurvisies. De ondergrens is bedoeld voor bestemmingsplannen om het realistisch te houden.
Om ervoor te zorgen dat gemeenten kunnen samenwerken om regionale behoefte te kunnen aantonen zal er
een randtotaal moeten worden vastgelegd.
Trede 2
Voor bedrijven zal er gekeken worden naar ruimte voor functiemenging, denk aan bedrijfswoningen. Dit zal er
voor zorgen dat ook bedrijven zich meer binnenstedelijk kunnen vestigen. Dit kan enkel gelden voor bedrijven
met een lage milieu categorie. Bedrijven met een hoog milieucategorie moeten goed worden ontsloten met
voldoende milieuruimte. Woningen kunnen worden gevestigd in leegstaande gebouwen of door middel van
herstructurering van een gebied.
Trede 3
Om een juiste uitleglocatie te kunnen kiezen zal gekeken moeten worden naar de volgende aspecten:
-

-

De locatie moet voorzien zijn van multimodale ontsluiting. De voorbeeldprojecten uit deelvraag 1
laten zien dat deze vorm van ontwikkeling werkt. Ook komt dit overeen met de projecten Zuidvleugel
en Stedenbaan+.
Het in stand houden van (natuur)waarden kan worden verzekerd door middel van ‘’groene’’
contouren.
Om de ruimtelijke kwaliteit te waarborgen in het landelijk gebied zal de kwaliteitskaart die onderdeel
uitmaakt van de provinciale structuurvisie een middel zijn om de ruimtelijke kwaliteit in stand te
houden of zelfs te verbeteren. De gebiedsprofielen dienen daarbij als handreiking.

6.2.2 Hervormde contourenbeleid
Uit voorgaande hoofdstukken is gebleken dat op dit moment er meer ruimte is tussen de contour en bestaand
stads- en dorpsgebied in een aantal gemeenten binnen de noordrand van Rotterdam dan dat er op dit moment
behoefte is aan verstedelijking. Als de provincie door zou gaan met het contourenbeleid moeten er
aanpassingen plaatsvinden in het huidige beleid. Allereerst moeten de contouren worden ingeperkt op
plaatsen waar dit nodig is. In hoofdstuk 5 is naar voren gekomen welke gemeenten kampen met een
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planoverschot in verhouding tot de woning behoefte raming tot 2020. In hoofdstuk 4 (en de bijlagen) is goed te
zien welke van de gebieden in de gemeenten voorzien zijn van een bouwtitel en welke niet. Om de contouren
in te perken en dus realistischer te maken zal er gekeken moeten worden naar de bouwtitels.
Volgens Bregman kunnen contouren worden ingeperkt zonder planschade door voorzienbaarheid te creëren.
De provincie kan een document opstellen met daarin de uitleggebieden van de provincie Zuid-Holland. In dit
document kan worden aangegeven waar de provincie de contour zou willen inperken en of hier al een
bouwtitel aanwezig is. Dit document moet de gebruikelijke procedure doorlopen met ter inzage legging zodat
iedereen hiervan op de hoogte kan zijn. De grondeigenaren krijgen een periode van minimaal een jaar om met
deze informatie aan de slag te gaan en hun bouwrechten te benutten. Na dit jaar zou de provincie door middel
van de nieuwe provinciale structuurvisie of de verordening Ruimte contouren kunnen inperken zonder dat
hierbij planschade optreedt.
6.2.3 Vergelijken sturingsmodellen
Beide methodes hebben voor en nadelen. Door middel van tabel 5 en 6 worden beiden sturingsmethodes met
elkaar vergeleken om een duidelijk beeld te kunnen schetsen welke methode nu het beste past bij de provincie
Zuid-Holland.
Tabel 5: Voor- en nadelen sturingsmodellen

Sturingsmodellen

Voordelen

Nadelen

Voldoet aan de eisen van het Rijk

Huidige
overprogrammering/planoverschot
wordt hiermee niet opgelost omdat
de ladder niet juridisch hard is.

Ladder voor duurzame verstedelijking
Regionale behoefte op voorhand
bepaald
In de toekomst laag risico op
overprogrammering/planovershot
Uitleggebieden worden multimodaal
ontsloten en voldoen zo tevens aan de
projecten Zuidvleugel en Stedenbaan+
Makkelijk sturen op kwaliteit

Contourenbeleid

Lost het huidige overschot aan plannen
op
Juridisch hard

Makkelijk vrijwaren van buitengebied
door contouren

Voldoet niet aan de eisen van het rijk
Kost veel procedure tijd en
maatschappelijke en politiekbestuurlijke discussie
Sturen vanuit functie en niet vanuit
kwaliteit

Toelichting tabel 5
De voor en nadelen die te lezen zijn in de bovenste tabel zijn van toepassing als de modellen vanaf nu zouden
worden ingevoerd, los van elkaar. Je ziet dat de ladder voor duurzame verstedelijking veel voordelen ten
opzichte van nadelen heeft. Echter is het nadeel wel een die zwaar meeweegt in de beslissing van de provincie.
Uit dit onderzoek is gebleken dat de overprogrammering wel degelijk een probleem is.
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Tabel 6: Doelstellingen sturingsmodellen

Doelstellingen

Overprogrammering
en planoverschot
huidig

Overprogrammering
en planoverschot
toekomst

-

+

+

-

Woon- en
werkmilieus

Organische
ontwikkeling

Ruimtelijke
kwaliteit

Sturingsmodellen
Ladder voor duurzame
verstedelijking
Contourenbeleid

+

-

+

+

-

-

Toelichting tabel 6
In tabel 6 is te zien welke van de sturingsmodellen het beste uitkomt als het gaat om het behalen van de eerder
genoemde opgaven. Per doelstelling wordt hieronder een korte toelichting gegeven waarom er gekozen is voor
een plus of een min.
Overprogrammering en planoverschot huidig/toekomst
Eerder is al gebleken dat met de invoering van de ladder voor duurzame verstedelijking niet wordt gekeken
naar het huidige planoverschot. Dit blijft vooralsnog een probleem. Het contourenbeleid kan worden
aangepast en op deze manier de huidige overprogrammering oplossen door contouren in te perken/ te
schrappen. In de toekomst gezien is dit een totaal ander verhaal, dan kan juist de ladder voor duurzame
verstedelijking zorgen dat overprogrammering niet meer voorkomt en voor het contourenbeleid zal dit lastiger
worden aangezien op voorhand moet worden bepaald waar de contour komt te liggen. Op deze manier kan er
net als nu het geval is een fout worden gemaakt en er weer te ‘’ruime’’ contouren ontstaan.
Woon- en werkmilieus
De ladder voor duurzame verstedelijking is aan de ene kant gunstig voor de woon- en werkmilieus maar aan de
andere kant ook niet. De huidige plannen vormen een probleem voor de woon- en werkmilieus door
demografische ontwikkelingen. Aangezien de ladder voor duurzame verstedelijking er niet voor zorgt dat deze
plannen geschrapt worden blijft dit een probleem. Kijkend in de toekomst is dit model wel gunstig voor deze
doelstelling omdat er meer binnenstedelijk wordt gebouwd. Omdat de ruimte beperkt zal zijn komen er meer
appartementen die gunstig zijn voor eenpersoonshuishoudens. Voor het contourenbeleid is deze doelstelling
een ‘’-‘’ omdat er op voorhand een contour zal moeten worden gelegd die in de toekomst door demografische
ontwikkelingen weer te ruim of misschien we te krap zal zijn.
Organische ontwikkeling
Bij de invoering van de ladder voor duurzame verstedelijking zal er meer binnenstedelijk worden gebouwd dan
nu het geval is. Het beleid zal op deze manier versoepelen en marktpartijen kansen bieden om locaties te
herstructureren of gebouwen een nieuwe functie te geven. Het contourenbeleid zal weinig verandering in deze
situatie brengen gezien er minder binnenstedelijk wordt gebouwd.
Ruimtelijke kwaliteit
De ladder voor duurzame verstedelijking geeft meer ruimte om te kunnen sturen op kwaliteit in plaats van het
contourenbeleid. Het contourenbeleid is meer een functiesturing.
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6.3 Advies
Uit de tabellen en de beschrijvende tekst van de twee verschillende methodes is op te maken dat voor de
provincie beide methodes niet ideaal zijn. Het beste zou zijn om beide methodes te combineren of achterelkaar
in te voeren. De ladder voor duurzame verstedelijking lijkt een goede methode voor de provincie Zuid-Holland
en zal ook zeker in de toekomst nuttig zijn. Uit dit onderzoek blijkt echter dat in sommige gemeenten binnen
de noordrand van Rotterdam sprake is van overprogrammering. Dit speelt een grote rol binnen de provincie
Zuid-Holland en de provincie is hier actief mee aan de slag aangezien dit gebied waarschijnlijk niet het enige
gebied is met overprogrammering in de provincie Zuid-Holland (dit zal verder onderzocht moeten worden), is
het niet wenselijk deze problemen mee te nemen in een nieuwe sturingsfilosofie. Daarom zou de provincie
Zuid-Holland eerst het contourenbeleid kunnen aanpassen zodat deze gelijk komt te staan met de woning
behoefte raming tot 2020, dit betekent dat er in veel gemeenten contouren moeten worden
ingeperkt/geschrapt, om vervolgens over te kunnen gaan op de ladder van duurzame verstedelijking. Deze
twee methodes kunnen elkaar prima overlappen in de tussentijd aangezien de problematiek niet in elke
gemeente binnen de provincie Zuid-Holland van toepassing is. In dit geval kan hier de ladder voor duurzame
verstedelijking al worden toegepast. Op termijn zal het contourenbeleid dan kunnen worden afgeschaft en kan
de provincie Zuid-Holland verder gaan met enkel de ladder voor duurzame verstedelijking.
De opgaven kunnen ook prima worden behaald met een combinatiesturing van beide modellen. Hieronder
worden de opgaven nogmaals opgesomd met de aanpak die daarbij hoort.
Overprogrammering en planoverschot
Aanpak: Het planaanbod afstemmen op de marktopname, dit kan op vrij korte termijn. Dit zou kunnen in
combinatie met de ladder voor duurzame verstedelijking, hierbij moet er regionale afstemming zijn wat betreft
de behoefte naar woningen. Ook kan de gemeente huidige plannen faseren en reduceren, dit om planschade
te voorkomen (contourenbeleid).
Woon- en werkmilieus
Aanpak: Door middel van verdichting kunnen betaalbare huishoudens worden gerealiseerd, denk aan
appartementen in de stad. Het groen stedelijk wonen wat tegenwoordig een hot issue is kan wellicht in 20202030 helemaal niet meer zo aantrekkelijk zijn door de hoge prijzen. Ook dit is een gunstige vorm van sturing die
te combineren is met de ladder voor duurzame verstedelijking.
Organische ontwikkeling
Aanpak: Braakliggende terreinen of leegstaande gebouwen kunnen tijdelijk anders bestemd (zonder een
eindbeeld) om hier ruimte te scheppen voor nieuwe projecten. Overheden geven op deze manier
marktpartijen wat meer ruimte om te kunnen ontwikkelen als zij de hoofddoelen in acht nemen.
Ruimtelijke kwaliteit
Aanpak: Bij ontwikkeling binnen bestaand stedelijk gebied zal de bestaande groenblauwe dooradering
behouden moeten worden en indien mogelijk verbeterd zal worden.
Conclusie hoofdstuk
Op het gebied van sturen op stedelijke ontwikkeling kan de provincie Zuid-Holland twee kanten op, namelijk:
de ladder voor duurzame verstedelijking of een vernieuwd contourenbeleid. Aangezien beiden hun voor en
nadelen hebben is het gunstig om beiden sturingsmethodes toe te passen. Het vernieuwde contourenbeleid
kan voor de gehele provincie worden toegepast, er worden contouren geschrapt/ingeperkt zodat deze voldoen
aan de woning behoefteraming tot 2020. Vervolgens kan worden overgestapt op de ladder voor duurzame
verstedelijking. Op deze manier worden alle voordelen benut en de beleidsdoelen worden gehaald. Wel blijft
het nadeel dat met het schrappen/inperken van de huidige contouren dit veel procedure tijd zal gaan kosten en
maatschappelijke en politiekbestuurlijke discussie.
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7. Discussie
In de discussie van dit onderzoeksverslag worden de gebruikte methodes en gevonden resultaten voorzien van
commentaar. De methodes die gebruikt zijn is deelvraag 2 en 3 van dit onderzoek kunnen worden
bediscussieerd. De gebruikte methode in deelvraag 2 is naar mijn mening het meest efficiënt en effectief voor
het inventariseren van de uitleggebieden in de provincie Zuid-Holland. In een presentatie aan verschillende
deskundigen binnen de provincie is bevestigd dat deze methode de juiste is. Via deze methode wordt de
nodige informatie verzameld. In het ‘’werk’ ’document (zie bijlagen) kan men de informatie gemakkelijk
opzoeken welke nodig is voor bepaalde vraagstukken. . In het beginstadium van de uitvoering werd snel
duidelijk dat alle uitleggebieden onderzoeken niet haalbaar zou zijn binnen de periode waarin het onderzoek
zou moeten worden afgerond. Binnen de provincie Zuid-Holland was vraag naar de gegevens voor de
Noordrand van Rotterdam. De inventarisatie is daarom enkel voor de Noordrand van Rotterdam gedaan. De
resultaten die voortvloeien uit deelvraag 2 kunnen wel worden bediscussieerd. Deze zou niet altijd even
nauwkeurig kunnen zijn. Niet alle bestemmingsplannen zijn online te vinden waardoor er misschien niet altijd
de juiste informatie wordt opgeschreven. De resultaten uit deelvraag 3 zijn globaal te noemen. Deze cijfers
komen uit een database die niet elke dag wordt geüpdatet . De cijfers worden vergeleken met de vergaarde
informatie uit deelvraag 2. Ondanks deze kleine onnauwkeurigheid kunnen de conclusies uit deze twee
deelvragen als betrouwbaar worden beschouwd. De cijfers en bevindingen zijn al voorgelegd aan de
onderzochte gemeenten, deze hebben aangegeven dat de informatie klopt.
In het laatste hoofdstuk wordt een advies gegeven over de mogelijk nieuwe sturingsmethode van de provincie
Zuid-Holland. Deze methode is gebaseerd op meningen/bevindingen van deskundigen waarmee gesproken is
tijdens dit onderzoek. Deze informatie is samengenomen met mijn bevindingen en eigen mening tot een
advies.
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8. Conclusie
In de conclusie wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag ‘’Welke plannen hebben de gemeenten in de
Noordrand van Rotterdam voor hun nieuwe stads- en dorpsgebieden (uitleggebieden), gelegen binnen de
provinciale bebouwingscontouren, en hoe kan de provincie sturing uitoefenen op de ontwikkeling van deze
gebieden?’’ Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn er aan het begin van dit onderzoek een aantal
deelvragen opgesteld. De volgende deelvragen zijn gebruikt om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden:
1.
2.
3.
4.

Wat zijn de mogelijkheden betreffende het sturen op nieuwe stedelijke ontwikkeling, specifiek in de
huidige situatie dat de programmering moet worden bijgesteld?
Wat is de planologische situatie van het nieuwe stads- en dorpsgebied (uitleggebieden) binnen de
Noordrand van Rotterdam?
Hoe verhoudt het planaanbod van de Noordrand van Rotterdam zich tot de aangepaste, regionale
programmering binnen de provincie?
Is het voor de provincie gunstig om over te stappen op een nieuwe sturingsfilosofie en hoe zou dit
geïmplementeerd kunnen worden in het beleid van de provincie Zuid-Holland?

In het onderzoek is aan het einde van elke deelvraag een conclusie gegeven. Deze conclusies worden gebruikt
om te komen tot een eindconclusie. Hieronder worden de conclusies per deelvraag weergegeven en
uiteindelijk de eindconclusie.
Conclusie deelvraag 1
De provincie Zuid-Holland stuurt op dit moment via een functiekaart en contourenbeleid op stedelijke
ontwikkeling. Zowel in het buitenland als andere provincies is duidelijk naar voren gekomen dat deze meer op
kwaliteit sturen dan op functies. Gezien het nieuwe rijksinstrument ‘’de ladder voor duurzame verstedelijking’’
zal er in de toekomst meer binnenstedelijk moeten worden gebouwd. Binnen de stad wordt veel gedaan aan
herstructurering van gebieden of transformatie hiervan. Op deze manier kan er ruimte worden gecreëerd voor
binnenstedelijke ontwikkeling. Indien het niet anders kan wordt er gezocht naar een multimodaal omsloten
locatie buiten het bestaand stads- en dorpsgebied. Kortom, er zijn verschillende mogelijkheden wat betreft het
sturen op stedelijke ontwikkeling, in de crisis zijn er veel oplossingen om te kunnen ontwikkelen zonder dat er
overprogrammering ontstaat.
Conclusie deelvraag 2
Veel van de gebieden binnen de Noordrand van Rotterdam zijn voorzien van een actueel bestemmingsplan. In
de grafieken is duidelijk af te lezen hoeveel hectare binnen de gemeente voorzien is van een bouwtitel. Het
eindresultaat laat zien dat meer dan de helft (60%) bestemd is met een bouwtitel in een bestemmingsplan. De
problemen verschillen dus per gemeente. In Pijnacker-Nootdorp is bijvoorbeeld alles al bestemd en is er in alle
gebieden sprake van een bouwtitel terwijl dit bij de gemeente Waddinxveen bijvoorbeeld 60% is. De provincie
Zuid-Holland zou ongeveer 40% van de contour kunnen inperken zonder dat er gebieden met een bouwtitel
geschrapt worden.
Conclusie deelvraag 3
Zoals in dit hoofdstuk naar voren is gekomen zijn de cijfers voor de gehele noordrand van Rotterdam niet zo
schokkend. De problematiek van overprogrammeren/plancapaciteit is in sommige gemeenten binnen de
noordrand van Rotterdam aanwezig. Deze gemeenten hebben op dit moment al een overschot aan plannen tot
2020 en nog niet eens het totale aantal hectaren voorzien van een bouwtitel. Deze contouren zijn wel degelijk
overbodig als het zou gaan om een nieuwe sturingsfilosofie.
Conclusie deelvraag 4
Op het gebied van sturen op stedelijke ontwikkeling kan de provincie Zuid-Holland twee kanten op, namelijk:
de ladder voor duurzame verstedelijking of een vernieuwd contourenbeleid. Aangezien beiden hun voor en
nadelen hebben is het gunstig om beiden sturingsmethodes toe te passen. Het vernieuwde contourenbeleid
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kan voor de gehele provincie worden toegepast, er worden contouren geschrapt/ingeperkt zodat deze voldoen
aan de woning behoefteraming tot 2020. Vervolgens kan worden overgestapt op de ladder voor duurzame
verstedelijking. Op deze manier worden alle voordelen benut en de beleidsdoelen worden gehaald. Wel blijft
het nadeel dat met het schrappen/inperken van de huidige contouren dit veel procedure tijd zal gaan kosten en
maatschappelijke en politiek-bestuurlijke discussie.
Eindconclusie
De vraag welke plannen de gemeenten in de provincie Zuid-Holland hebben voor hun uitleggebieden en hoe de
provincie Zuid-Holland hier meer sturing op kan uitoefenen, kan als volgt worden beantwoord:
De uitleggebieden gelegen in de Noordrand van Rotterdam zijn allemaal onderzocht op bouwtitels. Uit dit
onderzoek kwamen de volgende gegevens naar voren:
Totaal aantal hectare uitleggebieden:
Totaal aantal hectare voorzien van een bouwtitel:
Totaal aantal hectare zonder bouwtitel
Niet van toepassing

1871,40
1073,88
760,92
38,06

In deelvraag 3 is aan bod gekomen dat de problematiek niet zo zeer in de gehele Noordrand van Rotterdam
een probleem is maar dat dit per gemeente verschilt. Een aantal gemeente hebben op dit moment al meer
bestemd dan de woning behoefte raming tot 2020 van de provincie Zuid-Holland heeft berekend en hebben
ook nog ruimte in de contour over die niet voorzien is van een bouwtitel. Uit deelvraag 2 en 3 is duidelijk
aangetoond dat er overprogrammering is binnen de Noordrand van Rotterdam en de provincie hier actief mee
aan de slag is gegaan. Om meer sturing op deze gebieden te krijgen zal er een wijziging in de huidige
sturingmethode moeten komen. De provincie heeft als plicht de ladder voor duurzame verstedelijking te
gebruiken in de nabije toekomst. Deze ladder voorkomt overprogrammering omdat er op voorhand wordt
bepaald of er regionale behoefte is voor nieuwe ontwikkeling. Echter zal de huidige overprogrammering niet
worden opgelost met de invoering van de ladder van duurzame verstedelijking. De provincie zal dus moeten
kiezen welke methode het beste als het gaat om sturing op stedelijke ontwikkeling. Het advies wat uit het
onderzoek voortvloeit is om een combinatie van beide methodes toe te passen. De overprogrammering zal
eerst moeten worden opgelost door per gemeente aan te geven welke contour geschrapt/ingeperkt zal
worden. Om planschade zo laag mogelijk te houden zal er voorzienbaarheid moeten worden gecreëerd, op
deze manier krijgen grondeigenaren nog de kans om hun bouwrechten te benutten. Dit zal via het
contourenbeleid kunnen worden gerealiseerd. Als de overprogrammering is opgelost kan er verder worden
gewerkt met de ladder voor duurzame stedelijke ontwikkeling. Deze ladder kan tevens makkelijker op kwaliteit
sturen dan het contourenbeleid, op deze manier kunnen de provinciale belangen worden doorgevoerd. Nadeel
van deze methode van sturing is de tijd van de procedures en de maatschappelijke en politiek- bestuurlijke
discussie bij het wegwerken van de overprogrammering.
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9. Aanbevelingen
De aanbevelingen voor de provincie Zuid-Holland staan deels in de laatste deelvraag van dit onderzoek. Dit
hoofdstuk zal dan ook vooral gaan over de voortzetting van het onderzoek. In dit onderzoek is aangetoond dat
er overprogrammering is binnen de Noordrand van Rotterdam. De provincie Zuid-Holland zal zelf moeten
kiezen welke kant zij op willen gaan. Afgaand op mijn advies zal er om over te stappen op een nieuwe
sturingsfilosofie, een totale inventarisatie nodig zijn om de overprogrammering weg te kunnen werken.
Aangezien de overprogrammering een aangetoonde problematiek is in verschillende gemeenten, heeft de
provincie Zuid-Holland er inmiddels al wel voor gekozen deze inventarisatie door te zetten. Om deze
inventarisatie zo overzichtelijk mogelijk te houden adviseer ik dezelfde methode te gebruiken als in dit
onderzoek is gebruikt. Om de gegevens te voorzien van betrouwbaarheid wordt aangeraden de resultaten te
delen met de betreffende gemeenten. Op deze manier worden misverstanden over bepaalde gebieden op
voorhand weggewerkt voor deze naar buiten komen.
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